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Referat Kulturmetropolens politiske styregruppe 
27. august 2021, kl. 15.00-18.00 
Toldkammeret store sal, Helsingør  
 
 
1. Velkomst 

 
2. Inspirationsmøde 

Projektcheferne planlagde i foråret at afholde et inspirationsmøde for alle gamle og poten-
tielt nye samarbejdspartnere. Dette møde blev udsat grundet covid-19, og afholdes i stedet 
som indledning til det politiske styregruppemøde d. 27. august. Formålet med mødet er at 
skabe større kendskab til Kulturmetropolen og vores arbejde, og vil blive lavet som en live-
streamet samtalesalon, blandt andet med formandskabet. Samtalesalonen starter kl. 15.15 
og varer en time. 
 

3. Nyt fra formandskabet og sekretariatet  

• Ændringer i sekretariatet 

• Sekretariatet har ansat Amalie som en barselsvikar for Rose-Line.  
 
4. Hvordan skaber vi forankring af Kulturmetropolen hos nye styregruppemedlemmer efter 

KV21?  
I forbindelse med kommunalvalget forventes det, at der kommer udskiftning i den politiske sty-
regruppe. For at sikre vidensdeling om og forankring af kulturaftalen i det kommende udvalg 
foreslår KMK, at der på mødet d. 27. august drøftes hvad der er behov for i kommunerne for at 
lave en god overlevering.  
 
KMP drøftede punktet og besluttede at sekretariatet udarbejder forslag til overlevering. Se bilag 
1. for en uddybning af drøftelsen. 
 

5. RÅ-Festival (bilag 1) 
Projektcheferne orienterer om den ungekulturfestival, der finder sted fra d. 30-31 oktober i 
Helsingør. Kulturmetropolens politikere inviteres til at deltage i et debatarrangement med de 
unge på festivalens første dag, samt til fællesspisningen. 
 
KMP tog punktet til efterretning og besluttede at kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg invite-
res til debatten. 

 
6. Endnu et møde i 2021? 

Grundet kommunalvalget er der ikke planlagt et nyt politisk styregruppemøde i 2021. Hvis 
styregruppen ønsker det, kan der afholdes et afsluttende møde i december.  
 
KMP drøftede punktet og aftalte, at der indkaldes til et onlinemøde i december. Sekretariatet 
sender en doodle ud med forslag til dato og tidspunkt.   
 

7. Næste møde   
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Afhænger af punkt 6. 
 
Der indkaldes til zoom-møde i december, samt møde for det nye udvalg efter påsken 2022.  
 

8. Eventuelt  
 
Intet til punktet. 


